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পবেিতব ন্সনে স্াোংশ
এই প্রবিধানটি এে পপাবটংন্সয়ে তাবেখ পেন্সক্ ক্ার্বক্ে এিং এটি ২৬ জযন ২০১২ তাবেন্সখে প্রবিধান
D-140-পক্ হালনাগাদ ও েদ ক্ন্সে।
পবেিতব নস্ম্ূহ:


বনউ ইয়ক্ব পটন্সেে বশক্ষা আইন্সনে স্াম্প্রবতক্ স্ংন্সশাধন অনযস্ান্সে, িতব ম্ান্সন হয় ইংন্সেবজ ভাষা
বশখন্সে অেিা বিগত দযই িেে ইংন্সেবজ ভাষা বশক্ষােী বেল এম্ন পেন্সলন্সম্ন্সয়ে বপতাম্াতান্সদে
অন্তভযব ক্ত ক্োে জনয
“ইএলএল বপতাম্াতা” শব্দগুন্সেে স্ংজ্ঞা স্ম্প্রস্াবেত ক্ো হন্সয়ন্সে।
(পদখযন পৃষ্ঠা 2, পস্ক্শন II.D.)

T&I-23025 (Bengali)
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স্ংবক্ষপ্তস্াে
প্রন্সতযক্ ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিন্সেে অিশযই এক্টি ক্ম্যযবনটি এডয ন্সক্শন
ক্াউবেল (“CEC”) োক্ন্সত হন্সি র্া ১১জন পভাটিং স্দস্য এিং এক্জন
নন-পভাটিং বশক্ষােী স্দস্য স্ম্িান্সয় গাঠিত হন্সি।
পভাোবধক্ােপ্রাপ্ত
স্দস্যন্সদে নয়জন বনিবাবচ্ত হন এই প্রবিধান্সনে বিবধ অনযর্ায়ী এিং
বনিবাচ্নক্ান্সল তান্সদেন্সক্ অিশযই বক্ন্ডােগান্সেবন পেন্সক্ অষ্টম্ পেন্সডে বশক্ষােীে
বপতাম্াতা হন্সত হন্সি পর্ বশক্ষােী স্ংবিষ্ট ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এে পক্ান
স্কয ন্সলে পলখাপড়া ক্েন্সে। অিবশষ্ট দযইজন পভাোবধক্ােপ্রাপ্ত স্দস্য িন্সো
পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃব ক্ ম্ন্সনানীত হন্সিন।
এই প্রবিধান বস্ইবস্ স্দস্য হওয়াে
পর্াগযতাে শতব এিং ম্ন্সনানয়ন ও বনিবাচ্ন প্রবিয়াে বিস্তাবেত িযাখযা পদয়।
এোড়াও এটি শূনযপদ পূেন্সণে প্রবিয়াও িযাখযা ক্ন্সে। প্রবতটি বস্ইবস্-পক্
‘বনউ ইয়ক্ব ওন্সপন বম্টিং ল’ অনযর্ায়ী স্ক্ল দায়-দাবয়ত্ব পালন ক্েন্সত হন্সি।
পর্াগযতা
A.

বপতাম্াতা
1.

বপতাম্াতাো1 পর্ ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এে বস্ইবস্-পত ক্াজ ক্েন্সত আেহী, পস্
ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এে অধীনস্থ পক্ান স্কয ন্সল পড়যয়া বক্ন্ডােগান্সেবন পেন্সক্ অষ্টম্
পেন্সডে বশক্ষােীে বপতাম্াতা বনন্সজন্সক্ ম্ন্সনানীত ক্োে অঅবধক্াে স্ংেক্ষণ ক্ন্সেন।
বস্ইবস্-এে পক্ান পন্সদ প্রােী হওয়াে জনয বপতাম্াতাে আন্সিদন্সনে তাবেখ বিন্সিচ্না
ক্ন্সে পর্াগযতা বনবিত ক্ো হয়।
আন্সিদন্সনে স্ম্য় পক্ান পর্াগযতাস্ম্পন্ন
বপতাম্াতা, র্বদ র্োর্েভান্সি বনিবাবচ্ত হন, তাহন্সল তান্সক্, এম্ন ক্ী তান্সদে স্ন্তান
অষ্টম্ পেড পেন্সক্ উত্তীণব হন্সয় পগন্সলও এিং/অেিা বপতাম্াতাে পম্য়াদ োক্াক্ান্সল
স্ংবিষ্ট ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এে অধীনস্থ পক্ান স্কয ন্সল র্াওয়া িন্ধ ক্ন্সে বদন্সলও,
পূণব দযই িেে পম্য়ান্সদে জনয বস্ইবস্-পত ক্াজ ক্োে অনযম্বত পদয়া হন্সি।2

2.

বনন্সচ্ উবিবখত িযবক্তগণ আইনত পর্াগয নন:
a.

বনিবাবচ্ত জনপ্রবতবনবধ বক্ংিা পাটিবে পক্ষ পেন্সক্ বনিবাবচ্ত িা ম্ন্সনানীত
পদাবধক্ােী িযবক্ত (জাতীয়, পটে , বিচ্াে বিভাগীয় িা অনয পক্ান পাটিবে
ক্নন্সভনশন্সন, বক্ংিা পক্ান ক্াউবন্ট ক্বম্টিন্সত প্রবতবনবধ িা বিক্ল্প প্রবতবনবধ
োড়া)।

1

বপতাম্াতা িলন্সত বপতা বক্ংিা ম্াতা (জন্মগত িা পালক্, স্ত-বপতা িা তত্ববািধানক্ােী), আইনগত অবভভািক্, িা
র্াে স্ান্সে স্ন্তান্সনে বপতাম্াতাস্ূলভ স্ম্পক্ব আন্সে, এম্ন পক্ান িযবক্তন্সক্ িযঝায়। পেন্সলন্সম্ন্সয়ে স্ান্সে বপতাম্াতাে স্ম্পন্সক্ব
আিদ্ধ িযবক্ত বতবন, বর্বন বপতাম্াতা িা আইনগত অবভভািন্সক্ে স্থন্সল বনয়বম্তভান্সি স্ন্তান্সনে পস্িা ও তত্ত্বািধান্সনে জনয
স্োস্বে দায়িদ্ধ োন্সক্ন।

2

বস্ইবস্-এে স্ক্ল বপতাম্াতা স্দস্য হন্সিন পস্ইস্ি বপতাম্াতা র্ান্সদে স্ন্তান ক্ম্যযবনটি বডবিে -এে অধীনস্থ পক্ান স্কয ন্সল
পলখাপড়া ক্েন্সে বক্ংিা বিগত দযই িেেক্ান্সলে ম্ন্সধয স্ংবিষ্ট ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এে অধীনস্থ পক্ান স্কয ল পলখাপড়া
ক্ন্সেন্সে।
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b.

বডপােবন্সম্ন্ট অি এডয ন্সক্শন্সন (DOE)

িতব ম্ান ক্ম্বচ্ােী;

c.

পক্ান দণ্ডন্সর্াগয অপোন্সধ শাবস্তপ্রাপ্ত িযবক্ত িা র্ান্সক্
পক্ান ক্ম্যযবনটি স্কয ল
পিাডব, বস্ইবস্, বক্ংিা পক্ান বস্টিওয়াইড ক্াউবেল পেন্সক্ এস্ি পিাডব, বস্ইবস্,
বক্ংিা ক্াউবেন্সলে ক্ান্সজে স্ান্সে স্োস্বে স্ম্পবক্ব ত পক্ান অপক্ন্সম্ে
ব জনয
অপঅপস্োণ ক্ো হন্সয়ন্সে; এিং

অপে পক্ান বস্ইবস্, বক্ংিা অনয পক্ান বস্টিওয়াইড ক্াউবেন্সল ক্ম্বেত িযবক্তিগব।
3.

B.

এ োড়াও, বনন্সনাবিবখত িযবক্তগণও পর্াগয নন:
a.

পযান্সনল ফে এডয ন্সক্শন পবলবস্-এে স্দস্যগণ;

b.

বপএ/বপটিএ, স্কয ল বলডােবশপ টিম্, বডবিে পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল, িন্সো হাই
স্কয ল ক্াউবেল, বক্ংিা োইন্সেল ওয়ান ক্বম্টি পেন্সক্ এস্ি অযান্সস্াবস্ন্সয়শন,
টিম্, ক্াউবেল িা ক্বম্টি পেন্সক্ তান্সদে ক্ান্সজে স্ান্সে স্োস্বে স্ম্পবক্ব ত
পক্ান অপক্ন্সম্বে জনয অপঅপস্োণ ক্ো হন্সয়ন্সে বক্ংিা এিং এস্ি
অযান্সস্াবস্ন্সয়শন, টিম্, ক্াউবেল িা ক্বম্টি পেন্সক্ তান্সদে ক্ান্সজে স্ান্সে
স্োস্বে স্ম্পবক্ব ত পক্ান অপোন্সধ র্াো পদাষী স্ািযস্ত হন্সয়ন্সেন; এিং

c.

বস্টি অি বনউ ইয়ন্সক্বে স্বান্সেবে দ্বন্দ্ব স্ংিান্ত আইন্সনে বভবত্তন্সত বডওই-এে
এবেক্স অবফস্াে িা চ্যান্সেলন্সেে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত অনয ক্ম্বক্তব া ক্তৃব ক্ স্বান্সেবে দ্বন্দ্ব
েন্সয়ন্সে িন্সল বনধবাবেত িযবক্তিগব।

বশক্ষােী
পর্স্ি হাই স্কয ন্সলে বশক্ষােী তান্সদে ক্ম্বক্ান্সল বস্বনয়ে হন্সি, র্াো পস্ ক্ম্যযবনটি স্কয ল
বডবিে-এ িাস্ ক্ন্সে পর্খান্সন তাো ক্াজ ক্েন্সি, এিং র্াো তান্সদে স্কয ন্সলে বনিবাবচ্ত
টয ন্সডন্ট গভনবন্সম্ন্টে, তাো ক্ম্যযবনটি স্যপাবেনন্সেনন্সডন্ট ক্তৃব ক্ ম্ন্সনানীত হওয়াে পর্াগয।
বশক্ষােী পর্ ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এ ক্াজ ক্েন্সি, তান্সক্ পস্খান্সন অিবস্থত পক্ান হাই
স্কয ন্সলে বশক্ষােী হন্সত হন্সি না। ক্াজ ক্োে জনয র্বদ পক্ান বস্বনয়ে বনিবাবচ্ত টয ন্সডন্ট
গভনবন্সম্ন্ট পাওয়া না র্ায়, অনযানয পনতৃ ত্বশীল পন্সদ আস্ীন বনিবাবচ্ত বস্বনয়েন্সক্ (পর্ম্ন
পক্ান ক্লান্সিে পপ্রবস্ন্সডন্ট) বিন্সিচ্না ক্ো পর্ন্সত পান্সে।

II.

বপতাম্াতাে নবম্ন্সনশন
A.

বস্ইবস্-পত ক্াজ ক্েন্সত আেহী বপতাম্াতাগণ অনলাইন্সন পূেণক্ৃ ত আন্সিদন্সনে ফেম্ জম্া
বদন্সয় বনন্সজন্সদে স্ব-ম্ন্সনানয়ন ক্েন্সত পান্সেন:http://www.nycparentleaders.org.
প্রােীগণ
এক্াবধক্ ক্ম্যযবনটি এিং/অেিা বস্টিওয়াইড এডয ন্সক্শন ক্াউবেন্সল আন্সিদন ক্েন্সত
পােন্সিন।
র্বদও এক্াবধক্ আন্সিদনপত্র জম্া পদওয়া অনযন্সম্াবদত, প্রােীো এক্াবধক্
ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্েন্সত পােন্সিন না।
আন্সিদন ক্োে স্ম্য় পর্স্ি প্রােী এক্াবধক্
ক্াউবেন্সলে জনয আন্সিদন ক্েন্সিন, তান্সদেন্সক্ তান্সদে অোবধক্ােিন্সম্ ক্াউবেলগুন্সলা
উন্সিখ ক্েন্সত হন্সি।
পর্স্ি প্রােী শতব াধীন্সন এক্াবধক্ ক্াউবেন্সল ক্াজ ক্োে জনয
ম্ন্সনানীত হন্সিন, তাো শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত ক্াউবেলগুন্সলাে ম্ধয পেন্সক্ স্িন্সচ্ন্সয় পিবশ পর্
ক্াউবেলন্সক্ অোবধক্াে বদন্সয়ন্সেন, পস্টিন্সতই ক্াজ ক্েন্সিন।
বডবভশন অি ফযান্সম্বল
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অযান্ড ক্ম্যযবনটি এনন্সগজন্সম্ন্ট (FACE)আন্সিদন জম্া পদওয়াে স্ম্য়স্ীম্া
পপাট ক্েন্সি: http://www.nycparentleaders.org. পর্স্ি বপতাম্াতাে ইন্টােন্সনে
স্যন্সর্াগ পনই, তাো বিবভন্ন স্কয ল ও স্থানীয় স্ংস্থাগুন্সলাে তাবলক্াে জনয
পর্াগান্সর্াগ ক্েন্সত পান্সেন, এস্ি স্কয ল ও স্ংস্থা তান্সদেন্সক্ ইন্টােন্সনে
ক্বম্পউোে িযিহান্সেে স্যন্সর্াগ বদন্সত পােন্সি।

III.
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অনলাইন্সন
িযিহান্সেে
পফইস্-এ
স্ংন্সর্াবজত

B.

প্রােীন্সদে আিন্সদনপন্সত্র উন্সিখ ক্েন্সত হন্সি তান্সদে স্তানো ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এে
অধীনস্থ পক্ানন্সক্ান স্কয ন্সল িতব ম্ান্সন পলখাপড়া ক্েন্সে।
এন্সক্ক্জন প্রােীন্সক্ এ ধন্সনে
স্কয ন্সলে
এন্সক্ক্জন
প্রবতবনবধ
িন্সল
বিন্সিচ্না
ক্ো
হন্সি।
প্রােীগণ পর্স্ি স্কয ন্সলে প্রবতবনবধত্ব ক্েন্সেন, পস্স্ি স্কয ন্সলে তেয প্রদান ক্েন্সত িযেব হন্সল
চ্যান্সেলন্সেে ম্বজব অনযর্ায়ী তান্সক্ অন্সর্াগয বিন্সিচ্নাে ক্ােণ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সত পান্সে।

C.

পর্স্ি প্রােী ইনবডবভজযন্সয়ল এডয ন্সক্শন পপ্রাোম্ 3 (অতঃপে “আইইবপ” িন্সল অবভবহত)
আন্সে এম্ন স্ন্তান্সনে বপতাম্াতাে জনয আইন অনযর্ায়ী স্ংেবক্ষত বস্ইবস্-স্দন্সস্যে এক্টি
পদ পূেন্সণে পর্াগয হন্সত ইো প্রক্াশ ক্ন্সেন, তাহন্সল তান্সদে আন্সিদনপন্সত্র তাো পর্
আইইবপবিশষ্ট পেন্সলন্সম্ন্সয়ে বপতাম্াতা, পস্ তেয প্রক্ান্সশ তান্সদে স্ম্মবত আন্সে।

D.

পর্স্ি প্রােী হয় িতব ম্ান্সন ইংবলশ লযাগুয়যন্সয়জ লানবাে বেল 4 অেিা বিগত
স্ম্য়স্ীম্ায় ইংবলশ লযাগুয়যন্সয়জ লানবাে বেল (অতঃপে “ইএলএল পযান্সেন্ট” িন্সল
এম্ন স্ন্তান্সনে বপতাম্াতাে জনয আইন অনযর্ায়ী স্ংেবক্ষত বস্ইবস্-স্দন্সস্যে
পূেন্সণে পর্াগয হন্সত ইো প্রক্াশ ক্ন্সেন, তাহন্সল তান্সদে আন্সিদনপন্সত্র
আইইবপবিশষ্ট পেন্সলন্সম্ন্সয়ে বপতাম্াতা, পস্ তেয প্রক্ান্সশ তান্সদে স্ম্মবত আন্সে।

E.

প্রন্সতযক্ প্রােী আন্সিদন্সনে অংশবিন্সশষ (নাম্, পর্ হাই স্কয ন্সল স্ন্তান র্ায়, জীিনিৃত্তান্ত ও
ক্ম্বক্ান্সণ্ডে বিিৃবত, এিং িযবক্তগত বিিৃবত) http://www.nycparentleaders.orgঠিক্ানায়
বপতাম্াতা ও স্িবজন্সনে পদখাে জনয পপাট ক্ো হন্সি। আইইবপ পযান্সেন্ট িা ইএলএল
পযান্সেন্ট বহন্সস্ন্সি ক্ােও প্রােীতা প্রক্াশ ক্ো হন্সি র্বদ প্রােীো তান্সদে আন্সিদনপন্সত্র তাো
পর্ আইইবপ িা ইএলএল পযান্সেন্ট পস্ তেয প্রক্ান্সশ স্ম্মবত প্রদান ক্েন্সন।

দযই িেে
অবভবহত)
এক্টি পদ
তাো পর্

বনিবাচ্ক্ম্ণ্ডলী
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-660 অনযর্ায়ী ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এ অিবস্থত স্ক্ল স্কয ন্সলে
বপএ/বপটিএ-এে বতনজন বপতাম্াতা স্দস্য হন্সিন প্রবতটি বস্ইবস্-এে বপতাম্াতা বনিবাচ্ক্
স্দস্য (পর্ম্ন পপ্রবস্ন্সডন্ট, পস্ন্সিোবে এিং পেজাোে)।5
বপএ/বপটিএ-এে পপ্রবস্ন্সডন্ট ও
ক্ম্বক্তব াগণ র্াো বনিবাচ্ন প্রবিয়ায় প্রােী হন্সিন, তাো বনিবাচ্ন প্রবিয়ায় পভাে বদন্সত
পােন্সিন না। এই বনিবাচ্ন প্রবিয়ায় বপএ/বপটিএ-পক্ অিশযই পপ্রবস্ন্সডন্ট িা ক্ম্বক্তব াে পক্ষন্সত্র

3

ইনবডবভজযন্সয়লাইজড এডয ন্সক্শন পপ্রাোম্-এে বশক্ষােী িলন্সত িযঝায় এম্ন বশক্ষােী, প্রবতিন্ধীতা আন্সে িন্সল গণয
হওয়ায়
র্াে পেশাল এডয ন্সক্শন স্াবভব স্-এে প্রন্সয়াজন।
4

এক্জন ইংন্সেবজ ভাষা বশক্ষােী িলন্সত িযঝায় এম্ন বশক্ষােী, পর্ ইংবলশ অযাজ এ পস্ন্সক্ন্ড লযাগুয়যন্সয়জ পপ্রাোন্সম্
বনিবন্ধত আন্সে।
5

পক্া-পপ্রবস্ন্সডন্ট, পক্া-পস্ন্সিোবে িা পক্া-পেজাোন্সেে পক্ষন্সত্র, বপএবপটিএ ক্ার্বক্বে পিান্সডবে িাক্ী স্ি স্দস্য ম্ন্সনানীত
ক্েন্সিন পক্ান পক্া-অবফস্াে (স্হক্ােী ক্ম্বক্তব া) এক্জন বনিবাচ্ক্ বহন্সস্ন্সি ক্াজ ক্েন্সিন।
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এ ধেন্সনে পভাে পদওয়াে জনয এক্জন স্দস্য ম্ন্সনানীত ক্ন্সে বদন্সত হন্সি।
IV.

V.

প্রােী পফাোম্ প্রবিয়া
A.

পফইস্-এে স্হন্সর্াবগতায়
প্রবতটি ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এ, বডবিে পপ্রবস্ন্সডন্টস্
ক্াউবেল এক্টি নবম্বন পফাোম্ আন্সয়াজন ক্েন্সি পর্খান্সন বস্ইবস্-এে প্রােীন্সদেন্সক্
বনিবাচ্ক্ম্ণ্ডলী ও বপতাম্াতা এিং অনযানয আেহীন্সদে
স্াম্ন্সন বনন্সজেন্সদে িক্তিয ও
পবেবচ্বত তয ন্সল ধোে স্যন্সর্াগ পদওয়া হন্সি।

B.

প্রােী পফাোম্ আহ্বান ক্েন্সত হন্সি প্রােী হওয়াে আন্সিদনপত্র জম্া পদওয়াে পে, তন্সি
বনিবাচ্ন্সনে িেন্সেে বদ্বতীয় ম্গুয়লিান্সে বনধবাবেত পভান্সেে বদন্সনে আন্সগ।
পপ্রবস্ন্সডন্টস্
ক্াউবেল নবম্বন পফাোন্সম্ে জনয এক্টি বডওই-এে স্থান, তাবেখ এিং উপর্যক্ত স্ম্য়
বনধবােণ ক্েন্সি, এিংনবম্বন পফাোন্সম্ে জনয স্ক্ল আিশযক্ পােবম্ে স্ংেহ ক্েন্সি।
পফইস্ নবম্বন পফাোন্সম্ে স্ান্সে স্ংবিষ্ট স্ক্ল পােবম্ে এিং অনযানয প্রন্সয়াজনীয় স্ক্ল
িযয় িহন ক্েন্সি।

C.

পফইস্ পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেলন্সক্ নবম্বন পফাোন্সম্ বিবল ক্োে জনয বডবিে-বভবত্তক্
আলাদা ক্ন্সে ততবে নবম্বন পরাবশওে-এে ক্বপ পদন্সি র্ান্সত স্ংবিষ্ট বডবিে-এে
প্রবতদ্ববন্দ্বতাক্ােী স্ক্ল প্রােীন্সদে নাম্ ও বনজ বনজ পবেবচ্বতম্ূলক্ বিিৃবত অন্তভযব ক্ত
োক্ন্সি। পফইস্ নবম্বন পফাোম্ আন্সয়াজন্সনে জনয প্রন্সয়াজনানযর্ায়ী িাড়বত স্হায় -স্গুয়বত
বদন্সয় স্হায়তা ক্েন্সি।

বনিবাচ্ন প্রবিয়া
A.

পযান্সেন্ট পম্ম্বাে (পভাোবধক্ােস্ম্পন্ন)
1.

পভাে পদওয়াে জনয বনিবাচ্ক্ন্সদে অিশযই http://www.nycparentleaders.org ঠিক্ানায়
লগ ইন ক্েন্সত হন্সি। লগ অন হওয়াে পে বনিবাচ্ক্ন্সদেন্সক্ এক্টি িযালে পদওয়া
হন্সি র্ান্সত তান্সদে বডবিে-এে স্ক্ল প্রােীে নাম্ পদওয়া আন্সে।
প্রন্সতযক্
বনিবাচ্ক্ দযইজন প্রােীন্সক্ পভাে পদন্সিন।
পফইস্ বনিবাচ্ক্ন্সদেন্সক্ িযালে জম্া
পদওয়াে প্রবিয়া স্ম্পন্সক্ব আেও বিস্তাবেত তেয পদন্সিন।

2.

বস্ইবস্-এে স্দস্যন্সদে বনিবাচ্ন ক্োে স্ম্য় বনিবাচ্ক্ন্সদেন্সক্ অিশযই বনন্সচ্ে
বিষয়গুন্সলান্সক্ বনবিত ক্েন্সত হন্সি:

3.

a.

স্দস্যম্ণ্ডলীন্সদে ম্ন্সধয ক্ম্যযবনটিে বিবভন্ন অংশ এিং বিন্সশষ বশক্ষাগত
চ্াবহদাবিবশষ্ট বশক্ষােীস্হ তিবচ্ত্রপূণব বশক্ষােীস্ম্ান্সজে প্রবতবনবধত্ব প্রবতফবলত
হয়; এিং

b.

বডবিে-এে বশক্ষােীস্ংখযা এিং স্কয ল পেন্সক্ স্কয ন্সল এ ধেন্সনে বশক্ষােীস্ংখযাে
স্ম্ভািয তিষম্যন্সক্ বিন্সিচ্না ক্ো হয়।

বস্ইবস্-এে নয়জন বপতাম্াতাে ম্ন্সধয (পভাোবধক্ােস্ম্পন্ন), অন্ততঃ এক্টি পদ
অিশযই এক্জন আইইবপ পযান্সেন্টন্সক্ পূেণ ক্েন্সত হন্সি, এিং এক্টি পদ পূেণ
ক্েন্সত হন্সি এক্জন ইএলএল পযান্সেন্টন্সক্ বদন্সয়।
িাবক্ স্াতটি পদ পর্ পক্ান
পর্াগয বপতাম্াতান্সদে দ্বাো পূেণ ক্ো পর্ন্সত পান্সে।
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র্খন িযালে গণনা ক্ো হন্সি:
a.

স্িন্সচ্ন্সয় পিবশ স্ংখযক্ পভাে পাওয়া প্রােীন্সদেন্সক্ শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত িন্সল
বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।
তন্সি, পক্ান্সনা স্কয ন্সলেই বস্ইবস্ন্সত এক্জন্সনে পিবশ
বপতাম্াতা প্রবতবনবধ োক্ন্সত পােন্সি না, র্াে িযবতিম্ পস্ক্শন V.A.4.c. র্বদ
এক্ই স্কয ল পেন্সক্ এক্াবধক্ প্রােী বনিবাবচ্ত হন, তাহন্সল স্ন্সিবাচ্য পভাে প্রাপ্ত প্রােী
বনিবাচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন।
স্কয লটি পেন্সক্ অন্সপক্ষাক্ৃ ত ক্ম্ পভাে পাওয়া
প্রােীন্সদেন্সক্ বিন্সিচ্না পেন্সক্ অপস্ােণ ক্ো হন্সি এিং ইবতম্ন্সধয পক্ান
প্রবতবনবধত্ব পনই এম্ন স্কয ন্সলে পেিতী স্ন্সিবাচ্চ পভাে পাওয়া প্রােীন্সক্ বস্ইবস্-এ
শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি।

b.

র্বদ স্াতজন স্ন্সিবাচ্চ পভাে প্রাপ্ত প্রােীন্সদে ম্ন্সধয পক্ান আইইবপ িা ইএলএল
পযান্সেন্ট োন্সক্ন এিং বতবন শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত হন্সয় োন্সক্ন, তাহন্সল ইবতপূন্সিব
অবনিবাবচ্ত প্রােী বর্বন স্ন্সিবাচ্চ স্ংখযক্ পভাে পপন্সয়বেন্সলন, তান্সক্ শতব াধীন্সন
বস্ইবস্-এে িাবক্ দযইটি শূনয পদ পূেন্সণে জনয বনিবাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি।
র্বদ স্াতজন স্ন্সিবাচ্চ পভাে প্রাপ্ত এিং শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত প্রােীন্সদে ম্ন্সধয পক্ান
আইইবপ িা ইএলএল পযান্সেন্ট না োন্সক্ন, তাহন্সল স্ন্সিবাচ্চ পভাে প্রাপ্ত আইইবপ
(র্বদ আইইবপ পযান্সেন্ট-এে জনয বনধবাবেত আস্নটি ইবতম্ন্সধয শতব াধীন্সন পূেণ
ক্ো না হন্সয় োন্সক্) এিং ইএলএল (র্বদ ইএলএল পযান্সেন্ট-এে জনয বনধবাবেত
আস্নটি ইবতম্ন্সধয শতব াধীন্সন পূেণ ক্ো না হন্সয় োন্সক্) পযান্সেন্টন্সদেন্সক্
শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি।
তন্সি, পক্ান্সনা স্কয ন্সলেই বস্ইবস্ন্সত
এক্জন্সনে পিবশ বপতাম্াতা প্রবতবনবধ োক্ন্সত পােন্সি না, র্াে িযবতিম্
পস্ক্শন V.A.4.c. র্বদ এক্ই স্কয ল পেন্সক্ স্ন্সিবাচ্চ পভােপ্রাপ্ত পক্ান আইইবপ
বপতাম্াতা এিং/অেিা ইএলএল বপতাম্াতা শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত হন, তাহন্সল
এক্ই স্কয ল পেন্সক্ আইইবপ িা ইএলএল বপতাম্াতান্সক্ বিন্সিচ্না ক্ো পেন্সক্
অপস্ােণ ক্ো হন্সি এিং ইবতম্ন্সধয বস্ইবস্-পত প্রবতবনবধত্ব পনই এম্ন স্কয ন্সলে
পেিতী স্ন্সিবাচ্চ পভােপ্রাপ্ত আইইবপ এিং/অেিা ইএলএল বপতাম্াতান্সক্ শতব াধীন্সন
বনিবাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি।
পর্ বপতাম্াতা এক্ইস্ান্সে আইইবপ এিং
ইএলএল বপতাম্াতা, বতবন হয় আইইবপ না-হয় ইএলএল, পর্ পক্ান
বপতাম্াতান্সদে জনয স্ংেবক্ষত আস্ন েহণ ক্েন্সত পােন্সিন, তন্সি উভয়টিন্সত
জনয নয়।

c.

পস্ক্শন V.A.4.a এিং পস্ক্শন V.A.4.-এ িবণবত পস্স্ি পবেবস্থবতন্সত আন্সোপ
ক্ো হন্সি না পর্খান্সন বিবধবনন্সষধ আন্সোন্সপে ফন্সল নয় জন্সনে ক্ম্ বপতাম্াতা
ম্ন্সনানীত হন বক্ংিা আইইবপ িা ইএলএল বপতাম্াতা বস্ইবস্-পত োন্সক্ন না।

প্রােীন্সদে ম্ন্সধয োই হন্সলা (প্রােীো স্ম্ান পভাে পপন্সল), বক্ংিা প্রােবম্ক্ভান্সি
নয়জন্সনে ক্ম্ ম্ন্সনানীত হন্সল, পযনবনবিবাচ্ন অনযবষ্ঠত হন্সি। এ ধেন্সনে পবেবস্থবতন্সত
প্রন্সতযক্ বনিবাচ্ক্ এক্জন প্রােীন্সক্ পভাে পদন্সিন।
a.

বস্ইবস্-এে এক্ িা এক্াবধক্ আস্ন্সন োই হওয়াে ক্ােন্সণ র্বদ নতয ন ক্ন্সে
বনিবাচ্ন ক্ো আিশযক্ হয়, তাহন্সল শুধয োই হন্সয়ন্সে পর্স্ি প্রােীন্সদে ম্ন্সধয,
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তাোই শুধয পযনবিবিবাচ্ন্সন অংশেহণ ক্েন্সত পােন্সিন।

6.

6

b.

আইইবপ
আইইবপ
ইএলএল
ইএলএল

পযান্সেন্ট পক্ান পভাে পানবন
পযান্সেন্টোই আইইবপ আস্ন্সনে
পযান্সেন্ট পক্ান পভাে পানবন
পযান্সেন্টোই ইএলএল আস্ন্সনে

িন্সল পযনবনবিবাচ্ন আিশযক্ হন্সল শুধয
পযনবনবিবাচ্ন্সন অংশেহন্সণে পর্াগয হন্সিন।
িন্সল পযনবনবিবাচ্ন আিশযক্ হন্সল শুধয
পযনবনবিবাচ্ন্সন অংশেহন্সণে পর্াগয হন্সিন।

c.

র্বদ এক্ই স্কয ল পেন্সক্ িহু প্রােী বনিবাচ্ন্সনে িযাপান্সে পস্ক্শন V.A.4.a and
V.A.4.b অনযর্ায়ী বিবধ বনন্সষধ আন্সোন্সপে ক্ােন্সণ এক্ িা এক্াবধক্ পদ শূনয
োক্ায় নতয ন ক্ন্সে বনিবাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল ইবতম্ন্সধয বনিবাবচ্ত হনবন
এম্ন প্রােী এিং ইবতম্ন্সধয বস্ইবস্স্-পত পক্ান প্রবতবনবধ পনই, এম্ন স্কয ন্সল
পড়যয়া পেন্সলন্সম্ন্সয়ন্সদে বপতাম্াতাোও নতয ন ক্ন্সে আন্সয়াবজত বনিবাচ্ন্সন
অংশেহন্সণে পর্াগয হন্সিন। র্বদ পযনবনবিবাচ্ন্সনে পেও স্ক্ল আস্ন পূণব না
হয়, তাহন্সল পস্ক্শন V.A.4.c অনযর্ায়ী িযবতিম্ী বনয়ম্ প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সি।

d.

র্বদ পস্ক্শন V.A.5.a, V.A.5.b and V.A.5.c প্রন্সয়ান্সগে ক্ােণ োড়া অনয
পক্ান ক্ােন্সণ নতয ন ক্ন্সে বনিবাচ্ন্সনে প্রন্সয়াজন হয়, তাহন্সল পর্স্ি প্রােী
ইবতম্ন্সধয বনিবাবচ্ত হনবন, তাহন্সল তাো পযনবনবিবাচ্ন্সন অংশেহণ ক্োে পর্াগয
হন্সিন।

e.

উপন্সে উবিবখত পস্ক্শন V.A.5.a, V.A.5.b, V.A.5.c এিং/অেিা V.A.5.d-এে
স্ান্সে স্াম্ঞ্জস্যবিধান ক্োে ক্ােন্সণ র্বদ এক্াবধক্ পযনবনবিবাচ্ন আিশযক্ হয়,
তাহন্সল তা পস্ক্শন V.A.5.a, V.A.5.b, V.A.5.c. and V.A.5.d-এ উবিবখত
শতব ানযর্ায়ী এক্ই স্ম্ন্সয়, বক্ন্তু বভন্ন বভন্ন ভান্সগ বিভক্ত ক্ন্সে এক্াবধক্
বনিবাচ্ন ক্েন্সত হন্সি।

f.

র্বদ পযবনবনবিবাচ্ন প্রবিয়া অনযস্েণ ক্ন্সেও স্ক্ল আস্ন পূণব না হয়, তাহন্সল
বডপােবন্সম্ন্ট অি এডয ন্সক্শন্সনে পন্সক্ষ বনিবাচ্ন প্রবিয়া পবেচ্ালনাে দাবয়ত্বপ্রাপ্ত
বনেন্সপক্ষ স্ংস্থা উপন্সে উবিবখত পস্ক্শন
V.A.5.a, V.A.5.b, V.A.5.c and
V.A.5.d অনযর্ায়ী লোবেে ম্াধযন্সম্ বিজয়ী প্রােী িাোই ক্েন্সি।
তন্সি, পক্ান
প্রােী র্বদ প্রােবম্ক্ বনিবাচ্ন ও পযনবনবিবাচ্ন উভয়টিন্সতই পক্ান পভাে না
পান, তাহন্সল ক্াউবেন্সলে আস্ন শূনয পেন্সক্ র্ান্সি র্া এই প্রবিধান্সনে পস্ক্শন
IX.A.2 and IX.A.3 অনযর্ায়ী পূেণ ক্েন্সত হন্সি।

র্বদ পক্ান্সনা বনিবাবচ্ত প্রােী বনিবাচ্ন প্রবিয়া স্ম্পন্ন হওয়াে পে বক্ন্তু বনিবাচ্ন
িেন্সেে ২৫ জযন তাবেন্সখ িা তাে আন্সগ অনযপর্যক্ত িা অন্সর্াগয বিন্সিবচ্ত হন,
তাহন্সল প্রােবম্ক্ বনিবাচ্ন প্রবিয়ায় পেিতী স্ন্সিবাচ্চ পভাে প্রাপ্ত প্রােী বর্বন
ইন্সতাম্ন্সধযই বস্ইবস্-পত প্রবতবনবধত্বক্ােী পক্ান্সনা স্কয ল পেন্সক্ আন্সস্নবন বতবন শতব াধীন্সন
বনিবাবচ্ত বিন্সিবচ্ত হন্সিন। 6 র্বদ অনযপর্যক্ত িা অন্সর্াগয প্রােী এম্াত্র আইইবপ
পযান্সেন্ট হন্সয় োন্সক্ন, তাহন্সল বস্ইবস্-পত ইবতম্ন্সধয প্রবতবনবধত্ব আন্সে, এম্ন স্কয ন্সলে
না হন্সয় োক্ন্সল প্রােবম্ক্ বনিবাচ্ন্সন পেিতী স্ন্সিবাে পভােপ্রাপ্ত আইইবপ পযান্সেন্টন্সক্

র্বদ অন্সর্াগযতা বনিবাচ্ন্সনে িেন্সেে ২৫ জযন্সনে পে ঘন্সে, তাহন্সল এই প্রবিধান্সনে পস্ক্শন IX.A.2 এিং IX.A.3 পত
প্রবতবষ্ঠত শূনযপদ পূেন্সণে পদ্ধবত প্রন্সয়াগ ক্ো হন্সি।
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শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি। র্বদ অনযপর্যক্ত িা অন্সর্াগয প্রােী এম্াত্র
ইএলএল পযান্সেন্ট হন্সয় োন্সক্ন, তাহন্সল বস্ইবস্-পত ইবতম্ন্সধয প্রবতবনবধত্ব আন্সে, এম্ন
স্কয ন্সলে না হন্সয় োক্ন্সল প্রােবম্ক্ বনিবাচ্ন্সন পেিতী স্ন্সিবাে পভােপ্রাপ্ত ইএলএল
পযান্সেন্টন্সক্ শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত িন্সল গণয ক্ো হন্সি। র্বদ উপন্সেে বিবধ অনযর্ায়ী
বনিবাচ্ন অংশেহণক্ােী প্রােীন্সদে ম্ন্সধয োই হয়, তাহন্সল বডপােবন্সম্ন্ট অি
এডয ন্সক্শন্সনে পন্সক্ষ বনিবাচ্ন পবেচ্ালনাক্ােী বনেন্সপক্ষ স্ংস্থা লোবেে ম্াধযন্সম্ বিজয়ী
বনিবাচ্ন ক্েন্সি। র্বদ পর্াগয পক্ান প্রােী বনিবাচ্ন্সনে জনয পাওয়া না র্ায়, তাহন্সল
ক্াউবেন্সলে এক্টি পদ শূনয িন্সল ধো হন্সি র্া এই প্রবিধান্সনে পস্ক্শন IX.A.2
এিং IX.A.3 অনযর্ায়ী পূেণ ক্ো হন্সি।
7.

B.

বপতাম্াতা স্দস্য দযই িেে পম্য়অন্সদে জনয বনিবাবচ্ত হন এিং ক্ন্সতািাে বনিবাবচ্ত
হন্সত পােন্সিন, তা স্ীম্ািদ্ধ নয়।

িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃব ক্ বনর্যবক্ত
িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট দযইজন পভাোবধক্ােস্ম্পন্ন স্দস্য ম্ন্সনানয়ন পদন্সিন।7 পস্ই দযইজনন্সক্
স্ংবিষ্ট বডবিে-এে িাবস্ন্দা হন্সত িা পস্খান্সন িযিস্াে ম্াবলক্ িা পবেচ্ালক্ হন্সত হন্সি
এিং তাে িযিস্া িা পদাক্ানপাে বক্ংিা ভান্সলা বশক্ষাগত অবভজ্ঞা ও জ্ঞান োক্ন্সত
হন্সি।
এ ধেন্সনে স্দস্য দযই িেে পম্য়ান্সদ ক্াজ ক্ন্সেন এিং ম্াত্র আন্সেক্িাে দযই
িেে পম্য়ান্সদে জনয পযনিবহাল পপন্সত পান্সেন।8 িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্সন্টে ম্ন্সনানয়ন পপন্সত
আেহীন্সদেন্সক্ িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট-এে অবফস্ পেন্সক্ এক্টি আন্সিদনপত্র স্ংেহ ক্েন্সত হন্সি
এিং পস্ আন্সিদনপত্র পূেণ ক্ন্সে িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট-এে অবফন্সস্ জম্া বদন্সত হন্সি।

C.

বশক্ষােী স্দস্যন্সদে (পভাোবধক্ােহীন) বনর্যবক্ত
ক্ম্যযবনটি স্যপাবেনন্সেনন্সডন্ট এক্জন বস্ইবস্-পত ক্াজ ক্োে জনয পভাোবধক্ােহীন হাই
স্কয ল বস্বনয়েন্সক্ বনর্যবক্ত পদন্সিন পর্ স্ংবিষ্ট ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এ িস্িাস্ ক্ন্সে এিং
পর্ তাে স্কয ন্সলে বনিবাবচ্ত টয ন্সডন্ট গভনবন্সম্ন্ট।
ক্ম্যযবনটি স্যপাবেনন্সেনন্সডন্ট-এে ক্ান্সে
এক্টি পর্াগয বশক্ষােীন্সদে তাবলক্া পদওয়া হন্সি র্ান্সদে ম্ধয পেন্সক্ বনর্যবক্ত বদন্সত হন্সি।
র্বদ ক্াজ ক্েন্সত পান্সে এম্ন পক্ান বস্বনয়ে বশক্ষােী পাওয়া না র্ায়, তাহন্সল বডবভশন
অি টিবচ্ং অযান্ড লাবনবং অনয পক্ান পনতৃ ত্বশীল পন্সদ বনিবাবচ্ত (পর্ম্ন পক্ান ক্লান্সিে
পপ্রবস্ন্সডন্ট) পর্ স্ংবিষ্ট বডবিে-এ িাস্ ক্ন্সে, এম্ন বশক্ষােী পাওয়া র্ায় ক্ী-না, পস্ো
পিে ক্েন্সত স্হায়তা ক্েন্সি। বশক্ষেী স্দস্য এক্ িেে পম্য়ান্সদে জনয ক্াজ ক্ন্সে।

VI.

পর্াগযতা/উপর্যক্ততাে পর্বান্সলাচ্না
প্রােীদদে শতব াধীন্সন বনিবাবচ্ত হওয়াে পন্সে, বক্ন্তু দাবয়ত্বভাে েহন্সণে আন্সগ চ্যান্সেলে িা তাে
বনর্যু্ক্ত িযবক্ত বনবিত ক্েন্সিন পর্ বতবন বস্ইবস্-পত ক্াজ ক্োে পর্াগয বক্-না। চ্যান্সেলে

7

এই প্রবিধান্সনে পস্ক্শন I.A.2 এিং I.A.3-এ উবিবেত পর্াগযতাে শতব িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট-এে ম্ন্সনানীতন্সদে পিলায়
প্রন্সর্াজয হন্সি।

8

র্বদ এই প্রবিধান্সনে পস্ক্শন IX.A.4 অনযস্ান্সে দযই িেন্সেে ক্ম্ স্ম্ন্সয়ে আংবশক্ পম্য়ান্সদে জনয শূনযপদ পূেন্সণ িন্সো
পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃব ক্ এক্জন িযবক্ত ম্ন্সনানীত হন, তাহন্সল উক্ত আংবশক্ পম্য়াদ িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃব ক্ বনর্যক্তন্সদে
পম্য়াদস্ীম্া গণনাে পক্ষন্সত্র গণয ক্ো হন্সি না, তন্সি ইন্সতাপূন্সিব িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট ক্তৃব ক্ বনর্যক্ত পূণব দযই পম্য়াদ
দাবয়ত্বপালন ক্ন্সেন্সেন এম্ন িযবক্ত িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট বনন্সয়াগ পদন্সিন এেক্ম্ শূনযপদ পূেন্সণে জনয পর্াগয হন্সিন না।

D-140

শূনযপদ পূেণস্হ ক্ম্যযবনটি এডয ন্সক্শন ক্াউবেন্সলে নবম্ন্সনশন এিং বনিবাচ্ন
প্রবিয়া

১০/৩০/১৪
8 of 7

র্বদ বনবিত ক্ন্সেন পর্ আইন অনযর্ায়ী প্রােীে পর্াগযতা পনই, তাহন্সল চ্যান্সেলন্সেে বলবখত
বস্দ্ধান্ত ইস্যযে পেিতী স্াত বদন্সনে ম্যন্সধয জনস্াধােন্সণে পর্বন্সিক্ষন্সণে জনয পফইস্-এে পস্ন্ট্রাল
অবফন্সস্ স্ংেক্ষণ ক্ো হন্সি।
ইস্যযক্ৃ ত এ ধেন্সনে বস্দ্ধান্সন্ত ঘেনাগত ও আইনগত বভবত্ত
অন্তভযব ক্ত োক্ন্সি। চ্যান্সেল পক্ান প্রােীন্সক্ অন্সর্াগয পঘাষণা ক্েন্সল তাে স্থলাবভবষক্ত হন্সিন
পেিতী স্ন্সিবাচ্চ পভােপ্রাপ্ত প্রােী, র্বদ-না বতবন ইবতম্ন্সধয বস্ইবস্-পত প্রবতবনবধ আন্সে, এম্ন
স্কয ল পেন্সক্ এন্সস্ োন্সক্ন।
VII.

স্ম্য়স্ীম্া
বস্ইবস্গুবলে বনিবাচ্ন ২০১১ স্ান্সলে পম্ ম্ান্সস্ে বদ্বতীয় ম্গুয়লিাে এিং এেপে পেন্সক্ প্রবত দযই
িেে পে পে অনযষ্ঠান ক্ো হন্সি, র্াে পম্য়াদ বনিবাচ্ন্সনাত্তে জযলাই ম্ান্সস্ে ১ তাবেন্সখ শুরু
হন্সি।
ম্ন্সনানয়ন প্রবিয়া চ্লন্সি ৯০ বদনিযাপী।
এই স্ম্য়স্ীম্াে ম্ন্সধয অন্তভযব ক্ত আন্সে
পদ্ধবত স্ম্পন্সক্ব স্িাইন্সক্ জানান, বপতাম্াতাে ম্ন্সনানয়ন, নবম্বন পফাোম্ এিং বনিবচ্ক্ন্সদে
পভাে পদওয়া। বস্ইবস্-এে ভূ বম্ক্া, ক্ার্বািবল ও ক্ম্বক্াণ্ড স্ম্পন্সক্ব স্াধােণ তেয, স্ান্সে স্ান্সে
স্কয ল িেন্সেে শুরুন্সত আন্সিদন্সনে প্রক্ৃ বত ও িাোই প্রবিয়া বনিবাচ্ন্সনে িেন্সেে জানযয়াবে
ম্ান্সস্ে প্রেম্ বদন্সক্ বিবল ক্ো হন্সি।
পফইস্ এই প্রবিধান িাস্তিায়ন্সনে জনয র্োর্ে
স্ম্য়স্ীম্া পঘাষণা ক্েন্সি।

VIII.

পদতযাগ
A.

বপতাম্াতা স্দস্য
বপতাম্াতা স্দন্সস্যে ইস্তফা বলবখতভান্সি চ্যান্সেলে িোিে বদন্সত হন্সি। চ্যান্সেলে তাে
পক্ষ পেন্সক্ পদতযাগপত্র েহন্সণে জনয বডবভশন অি ফযান্সম্বল অযান্ড ক্ম্যযবনটি
এনন্সগজন্সম্ন্ট-এে বচ্ফ ফযান্সম্বল এনন্সগজন্সম্ন্ট অবফস্ােন্সক্ দাবয়ত্ব অপবন ক্ন্সেন্সেন।
পদতযাগপন্সত্র পদতযান্সগে আগাম্
তাবেখ, র্া
জম্া
পদওয়াে
৩০
বদন্সনে
পিবশ হন্সত পােন্সি না, উবিবখত না োক্ন্সল বডবভশন অি ফযান্সম্বল অযান্ড ক্ম্যযবনটি
এনন্সগজন্সম্ন্ট-এে বচ্ফ ফযান্সম্বল এনন্সগজন্সম্ন্ট অবফস্ান্সেে ক্ান্সে পদতযাগপত্র জম্া পদওয়াে
তাবেখ পেন্সক্ পদতযাগ ক্ার্বক্ে হন্সি। চ্যান্সেলন্সেে অনযন্সম্াদন োড়া পদ্ততযাগপত্র পফেত
পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা স্ংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

B.

িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্সন্টে বনন্সয়াগ
িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্সন্টে বনন্সয়াগপ্রাপ্তন্সদে পদতযাগপত্র অিশযই বনন্সয়াগদাতা িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট
িোিে বলবখত হন্সত হন্সি। পদতযাগপন্সত্র পদতযান্সগে আগাম্ তাবেখ, র্া জম্া পদওয়াে
৩০ বদন্সনে পিবশ হন্সত পােন্সি না, উবিবখত না োক্ন্সল স্ংবিষ্ট িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্সন্টে ক্ান্সে
পদতযাগপত্র জম্া পদওয়াে তাবেখ পেন্সক্ পদতযাগ ক্ার্বক্ে হন্সি।
বনন্সয়াগদাতা িন্সো
পপ্রবস্ন্সডন্ট-এে অনযন্সম্াদন োড়া পদ্ততযাগপত্র পফেত পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা
স্ংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।

C.

বশক্ষােী স্দস্য
বশক্ষােী স্দন্সস্যে ইস্তফা বলবখতভান্সি বনন্সয়াগদানক্ােী ক্ম্যযবনটি স্যপাবেনন্সেনন্সডন্ট িোিে
বদন্সত হন্সি।
পদতযাগপন্সত্র পদতযান্সগে আগাম্ তাবেখ, র্া জম্া পদওয়াে ৩০ বদন্সনে
পিবশ হন্সত পােন্সি না, উবিবখত না োক্ন্সল স্ংবিষ্ট ক্ম্যযবনটি স্যপাবেনন্সেনন্সডন্সন্টে ক্ান্সে
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পদতযাগপত্র জম্া পদওয়াে তাবেখ পেন্সক্ পদতযাগ ক্ার্বক্ে হন্সি। বনন্সয়াগদাতা ক্ম্যযবনটি
স্যপাবেনন্সেনন্সডন্ট-এে অনযন্সম্াদন োড়া পদ্ততযাগপত্র পফেত পনওয়া, িাবতল ক্ো, বক্ংিা
স্ংন্সশাধন ক্ো র্ান্সি না।
IX.

পদশূনযতা
A.

9

বপতাম্াতা ও িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্সন্টে বনন্সয়াগপ্রাপ্তন্সদে পদশূনযতা
1.

বস্ইবস্-এে পক্ান স্দস্য বর্বন তাে পম্য়াদক্ান্সল র্োর্েভান্সি স্ভাে ক্ো তান্সক্
জাবনন্সয় পদওয়া স্ন্সত্ত্বও বলবখতভান্সি র্োেব ক্ােণ না পদবখন্সয় বস্ইবস্-এে বতনটি
স্ভায় উপবস্থত হন্সত অিন্সহলা ক্ন্সেন িা অনযপবস্থত োন্সক্ন, তাে পদ শূনয হন্সয়
র্ান্সি।9 প্রবতটি অনযপবস্থবত এিং বলবখত িযাখযা দাপ্তবেক্ বিিেণীন্সত বলবপিদ্ধ ক্ো
হন্সি। ক্াউবেল অযাডবম্বনন্সিটিভ অযাবস্টযান্ট িা পপ্রবস্ন্সডন্টন্সক্ িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্সন্টে
বনন্সয়াগপ্রাপ্তন্সদে অনযপবস্থবতে ক্ো িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্টন্সক্ জানান্সত হন্সি।
তৃ তীয়
অননযন্সম্াবদত অনযপবস্থবতে পে বস্ইবস্ আস্নটিন্সক্ বনয়বম্ত স্ভায় বস্দ্ধান্ত েহণ
ক্ন্সে শূনয পঘাষণা ক্েন্সি এিং চ্যান্সেলেন্সক্ (বক্ংিা পক্ষত্র বিন্সশন্সষ িন্সো
পপ্রবস্ন্সডন্টন্সক্) এই পদন্সক্ষন্সপে ক্ো জাবনন্সয় পদন্সি।

2.

বস্ইবস্ন্সত র্খন পক্ান বপতাম্াতাে পদ শূনয হয়, বস্বস্এইচ্এস্-পক্ পম্য়ান্সদে
অিবশষ্ট স্ম্ন্সয়ে জনয পক্ান এক্টি উন্মযক্ত স্ভা পেন্সক্ পস্ পদ পূেণ ক্েন্সত হন্সি।
ক্ম্যযবনটি স্কয ল বডবিে-এে পপ্রবস্ন্সডন্টস্ ক্াউবেল এিং অনযানয এডয ন্সক্শন গ্রুপন্সক্
বপতাম্াতাে শূনয পদ পূেন্সণে জনয বলবখত স্যপাবেশ বদন্সত হন্সি এিং শূনয পদ
পূেন্সণে আন্সগ বস্ইবস্-এে স্ান্সে ম্তবিবনম্য় ক্েন্সত হন্সি। এ ধেন্সনে পদশূনযতাে
ফন্সল র্বদ ক্াউবেন্সল ক্ম্পন্সক্ষ এক্জন ইএলএল পযান্সেন্ট িা আইইবপ পযান্সেন্ট না
োন্সক্ন, বস্ইবস্-পক্ তাহন্সল এম্ন এক্জন বপতাম্াতান্সক্ িাোই ক্েন্সত হন্সি র্াে এই
শূনযপদ পূেন্সণে পর্াগযতা আন্সে।
শূনযপদ পূেন্সণে জনয এক্জন আইইবড িা
ইএলএল পযান্সেন্ট িাোই ক্োে পূন্সিব বস্ইবস্-পক্ বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন
পেশাল এডয ন্সক্শন িা বস্টিওয়াইড ক্াউবেল অন ইংবলশ লযাগুয়যন্সয়জ লানবাস্ব-এে
স্ান্সে ম্তবিবনম্য় ক্েন্সত হন্সি। বস্ইবস্-এে বপতাম্াতান্সদে জনয বনবদব ষ্ট পদ পূেন্সণ
আেহী বপতাম্াতান্সদেন্সক্ অিশযই এক্টি আন্সিদনপত্র পূেণ ক্েন্সত হন্সি। স্ংবিষ্ট
বস্ইবস্ িা পফইস্ অবফস্ পেন্সক্ আন্সিদনপত্র স্ংেহ ক্ো পর্ন্সত পান্সে।

3.

োই পভান্সেে পঘাষণা পদওয়াে ৬০ বদন্সনে ম্ন্সধয র্বদ বস্ইবস্-এে বপতাম্াতান্সদে
জনয বনবদব ষ্ট আস্ন পূেণ ক্ো না হয়, তাহন্সল োই পরক্ ক্োে জনয চ্যান্সেলে
পভাে পদন্সিন।
র্বদ বস্ইবস্ অনয পক্ান ক্ােন্সণ ৬০ বদন্সনে ম্ন্সধয শূনয আস্ন

অনযপবস্থবতে জনয এখান্সন িবণবত ক্ােণগুবল তিধ িন্সল বিন্সিবচ্ত হয়। পক্ান্সনা আত্মীন্সয়ে ম্ৃতযয িা
আত্মীন্সয়ে অন্সন্তবষ্টবিয়ায় অংশেহণ; বস্ইবস্ স্দস্য িা পবেিান্সেে ক্ান্সো ম্াোত্মক্ অস্যখ িা আহত
হওয়া; জযবে বডউটিস্হ িাধযতাম্ূলক্ পক্ােব ব হাবজো; বম্বলোবে বডউটি; চ্াকুবেে স্ান্সে স্ম্পবক্ব ত
দ্বন্দ্ব র্াে ক্ােন্সণ বস্ইবস্ স্ভায় অনযপবস্থবত পেন্সক্ পেহাই পাওয়া র্ায়বন; এিং অনযানয ক্ােণ র্া
বস্ইবস্ উপর্যক্ত ম্ন্সন ক্ন্সে।
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পূেণ ক্েন্সত িযেব হয়, চ্যান্সেলে বশক্ষা আইন্সনে পস্ক্শন 2590-l অনযর্ায়ী
বস্ইবস্ন্সক্ শূু্নয আস্ন পূেন্সণে বনন্সদবশ পদন্সিন।
4.

B.

পািবলক্ এডন্সভান্সক্ে বনর্যক্ত পক্ান আস্ন শূনয হন্সল পািবলক্ অযাডন্সভান্সক্ে
পম্য়ান্সদে অিবশষ্ট স্ম্য় ক্াজ ক্োে জনয এক্জন স্দস্য বনর্যক্ত ক্েন্সিন। িন্সো
পপ্রবস্ন্সডন্সন্টে ম্ন্সনানয়ন পপন্সত আেহীন্সদেন্সক্ িন্সো পপ্রবস্ন্সডন্ট-এে অবফস্ পেন্সক্
এক্টি আন্সিদনপত্র স্ংেহ ক্েন্সত হন্সি এিং পস্ আন্সিদনপত্র পূেণ ক্ন্সে িন্সো
পপ্রবস্ন্সডন্ট-এে অবফন্সস্ জম্া বদন্সত হন্সি।

বশক্ষােী পদশূনযতা
বশক্ষােী পদশূনযতাে পক্ষন্সত্র ক্ম্যযবনটি স্যপাবেনন্সেনন্সডন্ট পম্য়ান্সদে অিবশষ্ট স্ম্য় ক্াজ
ক্োে জনয পর্াগয বশক্ষােী তাবলক্া পেন্সক্ এক্জন বস্বনয়ে বশক্ষােী বনন্সয়াগ পদন্সিন।
স্যপাবেনন্সেন্সন্ডন্ট পফইস্ এিং বস্ইবস্ন্সক্ তাে বনন্সয়ান্সগে িযাপান্সে অিবহত ক্েন্সিন।

X.

অবভন্সর্াগ প্রবিয়া
এই প্রবিধান্সনে প্রবতপালন বনবিত ক্োে িযাপান্সে স্ক্ল অবভন্সর্াগ চ্যান্সেলে িোিে
বলবখতভান্সি বিবধভন্সগুয়ে পাাঁচ্ (৫) বদন্সনে ম্ন্সধয জম্া বদন্সত হন্সি এিং অিশযই এন্সত
অবভন্সর্ান্সগে ক্ােণ স্যবনবদব ষ্টভান্সি িযাখযা ক্েন্সত পহি।

XI.

পক্ৌশলগত স্হায়তা
পফইস্ এই প্রবিধান্সনে অন্তভযব ক্ত প্রবিয়া িাস্তিায়ন্সনে
প্রন্সয়াজনীয় পক্ৌশলগত স্হায়তা প্রদান ক্েন্সি।

িযাপান্সে

তত্ত্বািধান

ক্েন্সি

এিং

এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ব স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় পপ্রেণ ক্েন্সত হন্সি:
পফান:
212-374-2323

Division of Family and Community Engagement
N.Y.C. Department of Education
49 Chambers Street – Room 503
New York, NY 10007

ফযাক্স:
212-374-0076

